أيار 4102

تعزيز المساءلة من خالل الحوار في

األراضي الفلسطينية
لمحة عن المشروع
انطلق بث برامج حوارات فلسطينية (اصوات من فلسطين
وحر الكالم) في أيلول عام  ،2102من خالل منابر اإلعالم
التقليدية (التلفاز والراديو) ووسائل اإلعالم االجتماعية بهدف
المساهمة في انخراط أكبر عدد ممكن من الجمهور في
الحوار وطرح قضاياهم وهمومهم بتفاعل كامل بينهم وبين
صناع القرار والمسؤولين.
برنامج "أصوات من فلسطين" هو إنتاج مشترك بين الهيئة
العامة لإلذاعة الفلسطينية ) (PBCوتلفزيون بي بي سي
عربي ،يتم انتاجه وبثه كل ثالثة شهور ،أما برنامج "حر
الكالم" فيتم انتاج حلقتين منه كل شهر من قبل طاقم تلفزيون
فلسطين ويبث اسبوعيا (كل يوم اثنين الساعة الثامنة مساء)
من خالل شاشته .يشارك في هذه البرامج جمهور متنوع من
حوالي  01شخص تسمح لهم الفرصة طرح األسئلة حول
القضايا المهمة بالنسبة لهم على صناع القرار الموجودين في
االستوديو.
منهج البحث
بناء على األبحاث التي أجريت في عام  ،2102قامت بي بي
سي ميديا أكشن بإجراء مسح تمثيلي على مستوى الوطن
مكون من  0011فلسطيني وفلسطينية تتراوح أعمارهم بين
 00سنة فأكثر في شهر أيلول  .2102وتظهر هذه األبحاث
نسبة المتابعة واالنخراط في البرنامجين في األراضي
الفلسطينية .كما توفر البيانات التي تم تحليلها تصورات
الجمهور حول مدى فعالية البرنامجين في موضوع المساءلة
وكذلك تقديم رؤى لتطوير البرامج ،على سبيل المثال ،عن
طريق التحقيق في القضايا المحلية والوطنية المهمة بالنسبة
للمواطنين وتتبع مدى استخدام الوسائل االعالمية.

تناقش هذه البرامج الحوارية
قضايا الواقع الفلسطيني.
"اصوات من فلسطين" يبث من
خالل تلفزيون واذاعة بي بي سي
عربي " .حر الكالم" يبث على
شاشة تلفزيون فلسطين ومن
خالل اذاعة صوت فلسطين.
يوفر البرنامجان فرصة لمساءلة
صناع القرار وجها لوجه .وقد
أظهرت األبحاث التي قامت بها
بي بي سي ميديا أكشن انطباعا
ايجابيا لدى الجمهور حول هذه
البرامج واعتقادهم بأنها تلعب
دورا هاما في وضع صناع
القرار في موقع المساءلة.

قام  411,000فلسطيني وفلسطينية بالمشاهدة او االستماع إلى البرنامجين ،وهذا يمثل  ٪0161من السكان البالغين في
األراضي الفلسطينية.

ملخص بحث  //قضايا الحكم الرشيد
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النتائج الرئيسية
السياق العام



تعتبراألراضي الفلسطينية مميزة في قضايا الحكم ،حيث تحكمها
سلطة وطنية لديها سيطرة محدودة على الكثير من األمور
المرتبطة بسكانها .هناك أجزاء من الضفة الغربية تحت سيطرة
السلطة الفلسطينية من ناحية سياسية ،والبعض اآلخر تحت
سلطة اإلدارة اإلسرائيلية ،أما قطاع غزة فيقع تحت سيطرة
حركة المقاومة االسالمية (حماس) .إن تعدد السلطات ووجود
االحتالل اإلسرائيلي يلعب دورا رئيسيا في التأثير على مستوى
الحوار العام والمشاركة السياسية .إضافة الى عوائق تحظر
على الفلسطينيين بخصوص حرية التنقل وحرية التعبير أو حتى
إمكانية التعرض لالعتقال السياسي.



تأثير برنامجي حر الكالم وأصوات من فلسطين وأثرهما على
الفلسطينيين






تظهر النتائج أن البرنامجان الحواريان يلعبان دورا مهما في
توفير منبر للمشاركة المباشرة بين المواطنين الفلسطينيين
وصناع القرار ووضعهم تحت المساءلة والمساهمة في تحسين
فهمهم للقضايا المهمة التي تم نقاشها .وال بد من التأكيد على أن
مفهوم المساءلة يعتمد بشكل أساسي على الوصول إلى
المعلومات الدقيقة والموثوق بها ،ويعتقد الجمهور أن هذه
البرامج توفر هذه المعلومات.



ومع ذلك ،تظهر البيانات أيضا أن القضايا التي تهم الفلسطينيين
قد تغيرت نوعا ما منذ عام  . 2102وال تزال هناك بعض
القضايا التي تتعلق بحياة الفلسطينيين اليومية؛ فقضية الكهرباء
والماء من القضايا الرئيسية في قطاع غزة ،األمر الذي يعكس
سوء تقديم الخدمات الحكومية في هذه المنطقة.



هناك اختالفات في أهمية القضايا بالنسبة للمواطنين حسب كل
منطقة ،لذا ال بد من النظر إلى هذه االختالفات عند اختيار
مواضيع الحلقات.



إن العمل على زيادة انخراط الجمهور في قطاع غزة في هذه
البرامج سيعمل على بقاء اتصالها مع جميع الجماهير
الفلسطينية .كما ان ازدياد استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية
وبقاءها في البرامج يوفر فرصا هامة للتواصل مع الجماهير
المتنوعة وتوفير منصة إضافية لحرية التعبير.
للمزيد من المعلومات حول االبحاث التي تقوم بها بي بي سي
ميديا أكشن في األراضي الفلسطينية ،أرجو االطالع على
تقارير موجزة لالبحاث حول قضايا الحكم في األراضي
الفلسطينية واالعالم على الموقع االلكتروني التالي:



بشكل عام ،أفاد الجمهور أن هذه البرامج
الحوارية جديرة بالثقة ومحايدة ومفيدة .
إن استخدام وسائل االعالم االجتماعية هو
عالي في األراضي الفلسطينية ،لكن نسبة
متابعة البرامج من خالل هذا المنبر تعتبر
قليلة .فالغالبية قاموا بمشاهدة البرامج على
تلفزيون فلسطين.
يتم متابعة البرنامجان من قبل الذكور أكثر من
اإلناث – حيث أن نسبة المتابعين من الرجال
هي  ،٪05علما ان عينة الرجال في المسح
كانت  %02من اجمالي العينة.
تصل هذه البرامج إلى العينة المستهدفة من
جمهور الشباب وصغار السن الذين تتراوح
أعمارهم بين  20-00عاما.
يعتقد  %32من الجمهور أن البرنامجين ساهما
في تحسين فهمهم للقضايا التي تم مناقشتها.
ومن هذه القضايا :االنتخابات المحلية،
والهجرة ،والشباب ،وقضايا المساواة بين
الجنسين ،والتعليم ،وأطفال األحداث ،والحل
العشائري ،وعملية السالم ،وغيرها من
القضايا.
أبدى الجمهور الفلسطيني انطباعهم اإليجابي
حول البرنامجين بشكل عام ،وأكثر من ٪31
من الجمهور اتفقوا على أن هذه البرامج تلعب
دورا في وضع صناع القرار في موقع
المساءلة.
ازدادت نسبة أهمية قضية االحتالل اإلسرائيلي
باعتبارها قضية وطنية للفلسطينيين في كل من
الضفة الغربية وقطاع غزة مقارنة مع
االستطالع األول في عام .2102
عبّر الفلسطينيون في الضفة الغربية عن فهمهم
للمناقشة والتقارير التي تم عرضها في البرامج
في كثير من األحيان وذلك بنسبة أكبر من
الجمهور في قطاع غزة.
هناك بعض االختالفات من منطقة ألخرى
حول ارتباط النقاش والتقارير في البرامج
بالواقع الفلسطيني ،حيث يعتقد الجمهور في
غزة أن هذه التقارير وطبيعة النقاش تعكس
واقعهم بنسبة أقل من الجمهور في الضفة.
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